
Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

KOMPONENT I „PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY”



KOMPONENT I – PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY 
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Wizyty studyjne Intensywne
szkolenia

40 projektów

411 374 EUR



CZAS TRWANIA PROJEKTÓW W KOMPONENCIE I
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WIZYTY STUDYJNE
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Rodzaj instytucji

instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki
fundacja / stowarzyszenie
szkoły podstawowe
instytucja kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego
ośrodek kultury
szkoły średnie

12

21

Państwo-Darczyńca

Islandia Norwegia



INTENSYWNE SZKOLENIA
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Rodzaj instytucji

instytucja kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego

fundacja / stowarzyszenie

organ publiczny

Ochotnicze Hufce Pracy

3

4

Państwo-Darczyńca

Islandia

Norwegia



REALIZACJA PROJEKTÓW W KOMPONENCIE I
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Projekty nierozpoczęte Projekty realizowane Projekty zakończone Projekty rozwiązane



KOMPONENT I - WIZYTA STUDYJNA 

wymiana doświadczeń; 
realizacja wizyt typu „job

shadowing” 

podniesienie kompetencji 
kadry

nawiązanie lub rozszerzenie 
współpracy pomiędzy 

instytucjami

opracowanie planu 
wdrożenia innowacji

Czas trwania projektu: 
do 6 miesięcy 

Uczestnicy: 
do 5 osób z instytucji

Czas trwania wizyty: od 3 
do 7 dni (+max. 2 dni na 

podróż)

Grant: od 1 975 EUR 
do 8 975 EUR 



KOMPONENT I - WIZYTA STUDYJNA 

osoba fizyczna prowadząca 
jednoosobową działalność 
gospodarczą będąca Beneficjentem

osoba zatrudniona (na podstawie 
stosunku pracy, kontraktu 
menedżerskiego lub umowy 
zlecenie) w instytucji Beneficjenta 
projektu lub będąca w jej zarządzie

Kto może 
być 

uczestnikiem 
Wizyty 

Studyjnej? 



KOMPONENT I - INTENSYWNE SZKOLENIE 

Krótkie szkolenia w 

Polsce, prowadzone 

przez trenerów/ekspertów

z Państw-Darczyńców 

Cel: doskonalenie kadry 

pracującej w obszarze 

edukacji formalnej 

i pozaformalnej 

Czas trwania projektu: 

do 6 miesięcy 

Uczestnicy: Pracownicy 

polskich instytucji 

działających 

w obszarze edukacji

Czas szkolenia: 

od 2 do 5 dni

Grant: od 5 450 EUR do 

30 000 EUR 



Decyzja o 
dofinansowaniu 

projektu

Podpisanie umowy 
ws. realizacji 

projektu

Wypłata zaliczki 
(80% 

dofinansowania)

Realizacja projektu
Zakończenie 

projektu
Raport Końcowy

Płatność końcowa (bilansująca) (maks. 20% wartości przyznanego 
dofinansowania) lub wezwanie do zwrotu 

CYKL ŻYCIA PROJEKTU



REALIZACJA DZIAŁANIA INNA NIŻ STACJONARNA

Kwalifikowalne koszty:  
- wsparcie 
organizacyjne dla 
instytucji wysyłającej i 
przyjmującej

Niezbędna 
zgoda 
Operatora 
Programu

Forma 
online

Kwalifikowalne koszty:

- wsparcie 
organizacyjne;

- podróż uczestników;

- utrzymanie 
uczestników;

- wynagrodzenie trenera

Niezbędna 
zgoda 
Operatora 
Programu

Forma 
hybrydowa



SPORZĄDZANIE ANEKSÓW DO UMOWY

Każda zmiana warunków Umowy wymaga zgody Operatora Programu 

i sporządzenia odpowiedniego aneksu do Umowy.

Zmiana warunków Umowy nie może mieć na celu takiej modyfikacji treści Umowy, 

które byłaby sprzeczna z zasadami, warunkami i celami przyznania Beneficjentowi 

dofinansowania, lub która spowodowałaby nierówne traktowanie wnioskodawców.



WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIANY DO UMOWY

Email do OP 
informujący o 
planowanej zmianie

+ email od IP ze zgodą 
na zmianę

Karta Zmian 
(w systemie 
online.frse) nie później 
niż na 90 dni 
kalendarzowych 
przed datą 
zakończenia projektu

Akceptacja KZ przez 
OP + wystawienie 
Aneksu do umowy (w 
systemie online.frse) 
przez OP (jeśli 
dotyczy)



CO NIE JEST ZMIANĄ UMOWY?

Zmiana terminu 
przedstawienia Raportu 

Końcowego

Przesunięcie kosztów 
pomiędzy kategoriami 

zgodnie 
z zasadami z Przewodnika 

dla Wnioskodawców

Zmiany w zakresie działań i 
rezultatów projektu, nie 
wpływające w sposób 

istotny na zakres działań 
objętych projektem oraz 

pozostające bez wpływu na 
osiągnięcie jego celów i 
zaakceptowane przez 
Operatora Programu



DOTYCHCZASOWA REALIZACJA PROJEKTÓW

Większość 
zrealizowanych 

projektów to 
intensywne 
szkolenia

Elastyczne 
podejście 

– forma hybrydowa

Zmiana terminu 
realizacji projektu

Zintensyfikowanie 
zastosowania 

narzędzi online

Podniesienie 
poziomu 

kompetencji 
uczestników 

– średnia 70%



MONITOROWANIE I AUDYT PROJEKTÓW

Weryfikacja 

Kontrola dokumentów 
zza biurka

Kontrola w siedzibie 
Beneficjenta

• Raport Końcowy

• W siedzibie Operatora Programu

• Beneficjent dostarcza skany 
dokumentów

• Beneficjent udostępnia oryginalne 
dokumenty dot. swojej instytucji 
oraz kopie dokumentów dot. 
Partnera/Partnerów



ANALIZA RAPORTU KOŃCOWEGO

KIEDY Po zakończeniu realizacji projektu 

KOGO 
DOTYCZY 100% Beneficjentów

CEL KONTROLI
Ustalenie wysokości ostatecznego 

dofinansowania oraz płatności bilansującej

MIEJSCE 
KONTROLI Siedziba FRSE



KONTROLA W SIEDZIBIE FRSE TZW. KONTROLA 

DOKUMENTÓW ZZA BIURKA 

KIEDY Po zakończeniu realizacji projektu i po otrzymaniu raportu końcowego

KOGO 
DOTYCZY

Wytypowanych beneficjentów 10% 

CEL KONTROLI
Ustalenie wysokości ostatecznego dofinansowania, płatności bilansującej oraz 

upewnienie się, że kwoty przestawione w raporcie końcowym mają pokrycie 
w dokumentacji źródłowej

OBSZAR 
KONTROLI

Raport końcowy wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej poniesienie 
kosztów w ramach wszystkich kategorii budżetowych

MIEJSCE 
KONTROLI

Siedziba FRSE



Kontrola w siedzibie Beneficjenta

Podczas 
realizacji 
projektu

Po zakończeniu 
projektu

(związana z 
weryfikacją RK)

Specjalna



KONTROLE SPECJALNE

Kontrole specjalne są to kontrole dodatkowe, które

Operator przeprowadza na podstawie zauważonych,

zgłoszonych lub potencjalnych problemów, w zależności od

powagi każdego przypadku. Są to działania podejmowane

w przypadku projektów, co do których zachodzi

podejrzenie niewłaściwego wydatkowania

dofinansowania z Programu Edukacja lub realizowania

zadań projektowych niezgodnych z zasadami Programu.



WIZYTA MONITORUJĄCA

Zawiadomienie 
o wizycie 

monitorującej

Kwestionariusz 
dla BEN

Realizacja 
wizyty

Raport 

z wizyty 



REALIZACJA PROJEKTU - DOBRE PRAKTYKI 

Województwo podkarpackie/Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

„Zdrowy styl życia - myślimy 
globalnie, działamy lokalnie”

23 070 EUR Norwegia

Intensywne 
szkolenie

Formuła 
hybrydowa



KOMPONENT I

PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY

ZASADY RAPORTOWANIA 

23 września 2021 r.



DOKUMENTACJA WIZYTY/ SZKOLENIA

Lista 
obecności

• Lista obecności na każdy dzień (miejsce i data, imię i nazwisko, 
instytucja, podpis uczestnika oraz imię, nazwisko, stanowisko 
osoby potwierdzającej z inst. organizującej spotkanie)

Rachunki 
i faktury

• OP nie wymaga rachunków i faktur, potwierdzających faktycznie 
poniesione wydatki. Koszty powinny być poniesione i 
udokumentowane zgodnie z obowiązującymi instytucję przepisami 
prawa krajowego.

Podstawą rozliczenia kosztów jest faktyczne uczestnictwo w wizycie/szkoleniu



WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZE 

SPECJALNYMI POTRZEBAMI

rozliczenie faktycznie poniesionych wydatków potwierdzonych 
dokumentami finansowymi

za wyjątkiem kosztów udziału osoby towarzyszącej w mobilnościach, 
które są rozliczane ryczałtem do wysokości kosztu udziału uczestnika

oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem 
dokumentów potwierdzających (faktury i dowody zapłaty) powinny być 
przechowywane w dokumentacji projektu 

w przypadku kosztów osoby towarzyszącej wymagane jest 
oświadczenie o charakterze jej udziału we wsparciu



KOMPONENT I

PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY

PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO 

KROK PO KROKU 

23 września 2021 r.



w Raporcie 
Końcowym 

beneficjent opisuje 
cel i program 

wizyty, podaje jej 
uczestników, daty

w Raporcie 
Końcowym 

beneficjent nie 
załącza 

dokumentów 
potwierdzających

w Raporcie 
Końcowym 

beneficjent opisuje 
szkolenie oraz 

podaje liczbę dni 
pracy trenerów 



SYSTEM DOKUMENTÓW online.frse.org.pl



PRACA W SYSTEMIE ONLINE.FRSE.ORG.PL



Praca w systemie online.frse.org.pl



WIZYTA STUDYJNA

sprawdzenie danych



WIZYTA STUDYJNA

dni zgodne z listą obecności



WIZYTA STUDYJNA

dwa obowiązkowe działania 

upowszechniające

zrealizowane działania



WIZYTA STUDYJNA

zgodnie z kalkulatorem 

odległości



WIZYTA STUDYJNA



INTENSYWNE SZKOLENIE

właściwy 

przedstawiciel prawny

dane zgodne 

z umową/aneksem

potwierdzone 

listą obecności

właściwa osoba 

kontaktowa



zrealizowane działania

INTENSYWNE SZKOLENIE

trener/trenerzy 

szkolenia

realizacja głównych celów

dwa działania upowszechniające



Zgodnie z kalkulatorem 

odległości

INTENSYWNE SZKOLENIE



rekomendacje

INTENSYWNE SZKOLENIE

obowiązkowe 

załączniki



Strona education.org.pl



KOMUNIKACJA I 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA



https://eeagrants.org/resources/eea-grants-logo-package

LOGO MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

https://eeagrants.org/resources/eea-grants-logo-package


LOGO MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

UWAGA! Beneficjenci Programu Edukacja w swojej 
komunikacji wizualnej stosują logotyp Mechanizmu 
Finansowego EOG a nie połączony logotyp funduszy EOG 
i funduszy norweskich. 

 

 



LOGO
Lp. Główne zasady

1 Użycie logo funduszy EOG jest obowiązkowe

2 Logo funduszy EOG jest nadrzędne

3 Co-branding - logo funduszy EOG po lewej stronie lub na górze

4 Kolor logo - czarny lub biały, biała wersja na kolorowym tle (w tym na czarnym tle)

5 Logo nie może być zmieniane ani modyfikowane 

6 Nie są dozwolone wersje logo przetłumaczone na język narodowy

7 Nie jest dozwolone tworzenie nowych rodzajów logo



INFORMOWANIE O 

DOFINANSOWANIU PROJEKTU 

NA STRONIE INTERNETOWEJ 

JEST WYMOGIEM 

KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI 

WIZUALNEJ 

W PROGRAMIE EDUKACJA



ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

„(Nazwa projektu) korzysta z dofinansowania o 

wartości (wartość – podaj zaokrągloną wartość)  

otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 

w ramach Funduszy EOG. Celem projektu (użyj 

odpowiedniego określenia) jest (podaj cel)”.



Dziękujemy za uwagę!
www.eeagrants.org

www.education.org.pl

Facebook: ProgramEdukacja

Mail: edukacja.eog@frse.org.pl


